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fodi')4nim Podle mého viděni

nespaiřd jem tam žádného vslkého

rozkvětu í)vei kde mohou dota
dostatek vody je arci mnohem cp4i

úrodt Jak jsem pozoroval Idaho je

hezky chU Iné a též míty dosti vě

trné ale zdá se hýli tam zdravo Co

se týče ánk řt ky jel jsem kolem

ní a třikráte přes ní tkk že jsem
vidí I mnoho-- li vody asi rná iieka
Snake se táhne východní částí Ore-gon- u

pak několik mil do Idaha v

Parma konečně přes část Idaha a ku

Market Lake V Parma se ni obě

strany rozlévá tak že než přijde k

Market Lake jsem jí mohl na něko-

lika místech přejít Že bych si ani do

perek nenabral Když v Portland O

na nádraží jsem vystoupil přeslechl

jsem rozmluvu ve kteréž jeden tázal

se druhého kde jsou ty české zlato

doly a druhý odpovídal že o nich

sice slyšel ale neuiftže posloužit kde

by byly Jel jsem pak dále k Yara

hill Jest to pěkné městečko Po

zemky v okolí jsou nejvíce rovné a

pěkné jakosti Daří se tam chmel i

obilí všeho druhu zeleniny obzvláště

ovoce a víno Pozemky jsou 125 až

#50 akr Též jsem tam natrefil jed-noh- o

krajana pana Salfíckého který
má tam zařízenou obuvnickou dílnu

a též jest majitelem farmy Z Yam

hill jsem se ubíral přes bory do

ale než jsem se tam doslal
notně jsem promokl Tillamook jest
nové městečko čítající vsi 1200 oby
vateltk a má již elektrické osvětlení

Nastoupil jsem pak cestu k panu
líartuňkovi do Netarts Mezí tím

hezky pršelo a byl příliv moře Čímž
voda vystoupla tak že jsem se k

němu bez lodě dostat nemohl Musel

jsem tedy zpět a druhý den najmout
si loď Tam jsem pobyl dva dny a
vše si dobře prohlédnul obzvláště
tu lesnatou krajinou Viděl jsem Že

měli zelí řepu a mrkev veskrz venku
a bylo mi praveno že tam všechno

přezimuje Poze : ky v okolí Netarts

jsou tuze drahé až táO akr a k tomu

ještě lesnaté a nevzdělané Páenice
žito víno a kukuřice se tam nedaří

Brambory zelí řípa jahody a ovoce
se daři znamenité Když jsem opustit
p líartuňka druhý den jsem byl v

Astorii Jest to pěkné mcstčko při
únIí řeky Columbie má též elektrické
osvětlení a mnohé lodě tam kotvi
Plavil jsem se pak i Astorie po řece

Columbii aWillamete do Portlandu
kde jsem natrefil pana Strejce a p
Ledvinu S nimi jsem navštívil po
elektrické dráze Oregon City kteréž

jeem nalezl v dobrém rozkvětu Mají
tam léž vlněnoa fabriku a vlněný

mlýn a několik pil v okolí fteka

Willamette tvoří tam pěkný vodo-pá- d

tak že by tam mohla být příle-
žitost pro více fabrik Potom jsme
navštívili s Danem Střelcem Děskv

osudu New Ers kteráž jest pět míli
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Kdyby byl drolt př-mý- ll nhyl
by nikdy vlajku hti4 rovnal ss

křtem To slov frki k js dobrá
v tom w hmjlř protoít pod vlajku
?H- - mňU přijít kablý ať j

křesťan anidi ne a ji ni rhrinén
nrchf se aUtk kdekoliv V4k křct
nikoho n rhr4ní Ukahs mí jwden

přiklad kde bylo něktcrénri obéann

Hpoj Stát q pomoženo t Bnáz neb

podobného křtem Vlajka Sp Stála

labezpeěuje svoÍmmIu každému svému

obřana a občanem se stane teprve
když je plnoletým tak že vf co dělá

když pod to vlajku přistupuje třeba

jeho rodičové přebývali v jiné zemí

Dělá se to se křwrn také tak? Co

řak chrání americké oběany v Tu

řecku více vlajka Spojených Státft

nebo--li křest? Vlajka Sp Státft jest
V uctivosti v každé zemi jeli také

křest? Pak pohlédněme jaké dobro

vyplynulo t toho křestu za těch 1900

rokfi Spasil ten křest kterýkoliv
národ? Jestliže ho neuvrhl pod kně-žovlád-

u

v porobu dusevnf svobodu
mu jistě nepřinesl ! Kam přivedl
naší českou vlast? Nebylo mnoho

potřeba a byla by zastala po českém

národu pouze jen památka Píše pak
že prý dřiv musí přijmout Krista
než je křest platný Jak pak ho

přijme když ani neví že je
na světě a nemá svou v6li? Či snad

jej přijme skrze rodiče? To pochy

buji! Ci snad si kdo myslí že křtěný
je lepší než nekřičný To by musilo

být přece viditelné a já přece žádný
rozdíl v tom nevidím v mé rodině
Možná že je to tím že v křest nevě-

řím Také píše p Ilundus Že bududi

ještě Živ 15 rokfi budu slyšet jaké

obraly udělají v Číně a v Turecku

Maže být že ano avAak pouhým těm

slovftm posud nevířím Vím že v

čině již aspoň po tři století pracuje
se o obrácení lidu tamnějštho ku

křosťanství a Turecko nejen že bylo
vždy obklopeno křesťanskými náro

dy nýbrž i v samé říši turecké vždy
křesťané žili jsonce podanými tu-

reckými a co na obrácení Mohame-dánf- t

ku křesťanství až posud učině-

no to dává zpropadeně málo příčin
k domněnce že v budoucích dvaceti

pěti letech obráceno bude tam vAe

na ruby Proč pak ale neprorokuj©

p Knndus jaké pokroky a obraty se

stanou s tím křtem u vzdělaných a

pokročilých zemích kde vzplanula

již pochodeň ovvěty kde panuje vol

nost a líd neúpí pod kněžovládou

Já podle mého pozorování soudím
že v temích svobodných pokročí

svobodomyslní v budoucích dvaceti

pěti letech desetkráte více než po-

kročí křest mezi Mobamedány neb

Číňany Nepochybné měl p Kundus

pravdu že křest jest něco jiného než

pojmenování neboť když JČI) neb

Č S P S pojmenují nějaké dítko
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Liniment

největšího to nepřítele
všeho druhu zapálení

známého vědě o léčení
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Vojt Loula

NOTá Praha Minn Tož na shle

danou Jak jem m] f bil tenářntva

poprat biografii naňioh zdejSícb ''re
verendft" kteří se utarají o blaho

kapen Hvých blížiích tedy chci do-t- át

ivému ulovil Ao kdyby Matni k

tomu látku nedávali a nechali každé-

ho pokojem a nerýpali jak ti Štěti-

náči až l do třeli nejHoukromnřjíích
domácích záležitOHtí a netahali je na

veřejooet a vyprali tvé dout řpinavé
% 9rhAn námi vaiíutA Vi i t A % rtílAn u i

jeStě více polovičních odpadllkfl ne

bol? e vyjádřil před přesazením ze

SuPaul do N PrahyZe a tou hrntkou

robodářA bule brzy hotov což ne

rnu znmenilě podařilo neb mnoho

jich otočilo ne zády ke koMtelu a jeho

vykládám m amřjí

Nejnovííjší jeho požadavek jet
by mu vystavěli nový koMtel a to nic

lícinějSí jak — uvěte žanoi — (toC

jsou jeho vlastní ftlova) za $75000!

Ty chco rozvrhnout dle pozemkové
ho majetku Jentli při nynějSích

poměrech toho dokáže to jet otáz
kou neboť ten nejkovanějáí katolík
fii ani rozmyHlí oby k vftli nejitému
nebeskému blahu nvfij pozemský ma

jetek obětoval zvlát6 jestli má

četnou rodinu

Též ne musím zmínit jak zase vy

užitkoval poMlední případ onudné

nmrti Hpolubratra a krajana Jonefa

Štěpina v pohledním dopise v Kato
llku To přirovnání o vířících a ne

těřfclch jakou itmrtí kdo Hejdfl po

kulhává daleko za pravdou Vidyt
až podnen cení dokázáno ani porotou
koronerovou jentli Štěpán dobrovol
ně ae4el a jeviítě tohoto světa anebo

rukou násilnou — a pak jak se pra
ví: af dříve každý zamete před svý-

mi vlaMními dveřmi a katolíci mají
smetí dost snad nejvíce Nemusíme
daleko jiti Není tomu dávno když
zde jeden clen katolického spolku
skočil do studně a druhý zavraždil
ženu která mohla do dnes íti kdy

by jiTichý pořade nebyl vštěpoval do

hlavy že jest manželství nerozluci- -

telným místo aby jí poradil by si

vzala rozvod a nežila s mužem su-

rovcem v kterémž pádu by snad

podnes žila Jest více takových pá
du a přece nikdo re svobodomysl
ných si nikdy žádné úšklebky z ta-- !

ková truchliví události v novinách'

netropí A což ten pražský biskup'
jenž ao pověsil na kliku ten byl ta
ké pohlavár! a jak katolické listy to

zakrývaly a jej umývaly J Ještě před
'

dvěma roky kdy mu htěp&n jroká-- '
lal služba při školních volbách Je

dopomohl jednomu katolíka do škol
ního výboru ve svobodné Škole jel v

Katolíku chválil a nyní ta rychlá

m
ytssi nwif DHjiQvv } tv uinuv ni

jich nevnímal ale oni tomu chtějí
tedy h pravdou ven a ne jako oni

činí jen 8 OMobními urážkami Te-

dy začncm hned prvním kterého

jnem eafttihl zde v N Praze byl to

farář Lang o tom nechci m déle

an již jej kryje zem a o

mrtvých máme jen dobře mluvit

Druhý byl Fr Přibyl v Montgome

ry pak byl přetažen do Venelí Ten

pochybit hvA povolání dočista proň

by bývalo lřp kdyby byl volil lé-

kařství

byl g Montomery do VWIÍ opra-

voval faru Venelnkou juty Ligdajod
trenéannké Btolice který mři ten tný

malér Že pad jeho kuchařce

kámen c cell na nohu a následkem

toho tak otekla že muHela do jintého
ůdtavu v Chicagu do léčení Ale

přes to víe nebyl Žádný duchovní
otec tak želen po vém odchodu jak
on neb jeéto když a mftfoval i fary Inti


